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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 : أ�كون -صلى هللا علیه وسلم-حدیث صفوان بن سلیم أنه قال: قیل لرسول هللا هذا �قول: 
�كون أ، فقیل له: »نعم«فقیل له: أ�كون المؤمن �خیًال؟ قال:  ،»نعم«المؤمن جباًنا؟ فقال: 
ذري في والمن ،والبیهقي في الشعب ،الحدیث أخرجه مالك في الموطأ »ال«المؤمن �ذاً�ا؟ فقال: 

 ، وهذا الحدیث-علیه الصالة والسالم-الترغیب �لهم من طر�ق صفوان بن سلیم عن النبي 
ت من ثقامرسلة، وهو  -علیه الصالة والسالم-ألن روا�ة صفوان بن سلیم عن النبي  ؛معلول

ن وتوفي سنة اثنتی ،فقد ذ�ر الذهبي في الكاشف في ترجمته أنه ولد سنة ستین ،التا�عین
 .مات سنة اثنتین وثالثین ،وفي التقر�ب �قول ابن حجر: من الرا�عة، وثالثین

سنًدا مال أحفظ هذا الحدیث  ،ن عبد البر في التمهید �عد ذ�ره للحدیث: مرسل مقطوعوقال اب 
ه ال یر�د أن ،ومعناه أن المؤمن ال �كون �ذاً�ا ،ن وجٍه ثابت، وهو حدیث حسنبهذا اللفظ م

كون �غلب علیه الكذب حتى ال �كاد �صدق، لیس من أخالق المؤمنین، وأما قوله في المؤمن �
مومان، وهما خلقان مذ ،جباًنا و�خیًال فهذا یدل على أن البخل والجبن قد یوجدان في المؤمن

 .منهما -صلى هللا علیه وسلم- قد استعاذ رسول هللا
 طالب:...

 -رضي هللا عنه-أبي شیبة والبیهقي عن سعد بن أبي وقاص ابن ابن عبد البر، وجاء عند 
ن مصور واحد من اإلخوان  یوجدما قال: المؤمن �طبع على الخالل �لها غیر الخیانة والكذب، 

 ؟كوثر المعاني ورقتین للمناسبة
أرجو توضیح معنى الفقرة األخیرة من �الم شیخ اإلسالم ابن تیمیة قال: وهذا �ما في  �قول: 

ولكن �قبض العلم �قبض  ،إن هللا ال �قبض العلم انتزاًعا ینتزعه من الناس«حدیث العلم: 
 »فضلوا وأضلوا ،فسئلوا فأفتوا �غیر علم ،العلماء، فإذا لم یبَق عالم اتخذ الناس رؤوساء جهاالً 

علیه الصالة -دیث مشهور في الصحاح من حدیث عبد هللا بن عمرو عن النبي والح
فإن قیل: ففي حدیث ابن مسعود وغیره أنه قال: �سري على القرآن أو ُ�سرى فال یبق  -والسالم

فإن  ،في المصاحف منه آ�ة، وال في الصدور منه آ�ة، وهذا یناقض هذا، قیل: لیس �ذلك
هذا أوان �قبض العلم فقال �عض « :دلیل الحدیث اآلخرقبض العلم لیس قبض القرآن ب

قال: ثكلتك أمتك، إن �نت  ؟وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا ،األنصار: و�یف �قبض
ألحسبك لمن أفقه أهل المدینة، أولیست التوراة واإلنجیل عند الیهود والنصارى؟ فماذا �غني 

فتبین أن مجرد �قاء حفظ الكتاب ال یوجب هذا العلم، ال سیما أن القرآن �قرؤه  »؟عنهم
و�قرؤه األمي الذي ال �علم الكتاب إال أماني، وقد قال الحسن البصري: العلم  ،المنافق والمؤمن
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علمان علم في القلب وعلم في اللسان، فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة هللا على 
فإذا قبض هللا العلماء �قي من �قرأ القرآن بال علم فیسري علیه من المصاحف  عباده،

 .والصدور
وأن الرجل  ،فإن قیل: ففي حدیث حذ�فة الذي في الصحیحین أنه حدثهم عن قبض األمانة 

ألمانة افیظل أثرها مثل الو�ت، ثم ینام النومة فتقبض  ،ینام النومة فتقبض األمانة من قلبه
يء، شظل أثرها مثل أثر المجل �جمر دحرجته على رجلك فتراه منتبًرا ولیس فیه فی ،من قلبه

ص قال: وقبض األمانة واإل�مان لیس هو قبض العلم، فإن اإلنسان قد یؤتى إ�ماًنا مع نق
  علمه، فمثل هذا اإل�مان قد یرفع من صدره �إ�مان بني إسرائیل لما رأوا العجل.

في  ألن هذا الكالم ینفعناوأما من أوتي ر الكالم األخیر قال: هذا الكالم األول هو یر�د تفسی
ما  أمیبقى؟ هل یرتدون سخطة  أم؟ و�ذلك اإل�مان إذا خالطت �شاشته القلوب، هل یرفع ماذا

 یرتدون؟ 
ان فهذا وأما من أوتي العلم مع اإل�مان فهذا ال یرفع من صدره، من أوتي العلم مع اإل�مقال: 

�مان ومثل هذا ال یرتد عن اإلسالم قط، �خالف مجرد القرآن أو مجرد اإل ،ال یرفع من صدره
 ، و��مان،لكن أكثر ما نجد الردة فیمن عنده قرآن بال علم ،فإن هذا قد یرتفع، فهذا هو الواقع

هذا ال أو من عنده إ�مان بال علم وقرآن، فأما من أوتي القرآن واإل�مان فحصل فیهم العلم ف
ر ما جاء في الحدیث من أن أتباعه � .یرتفع من صدره علیه الصالة -عني هذا هو الذي �فسِّ

لذین اقال: ال، لعلهم هم الذین جمعوا بین القرآن واإل�مان  أیرتد أحد منهم سخطة لدینه؟ -الموالس
وأن من الصحا�ة من ارتد،  ،أشار إلیهم شیخ اإلسالم في آخر �المه، وسیأتي شيء من هذا

الردة؛ ألنها من آخر ما المسألة مسألة ، و�عضهم �الُجملة، ونبدأ بهذه ومعروف �عضهم �عینه
 ُشرح في الدرس الماضي.

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین، أما �عد:

القائل أبو -ؤال هرقل، قلُت ففي قوله: فإن قلت: في قوله هنا قال: (أیز�دون أم ینقصون؟) هذا س
: (بل یز�دون)، قال: (فهل یرتد أحد منهم سخطًة لدینه �عد أن یدخل فیه؟ قلت: ال) -سفیان

ول عنها في ؤ �عني ما استغنى �السؤال األول عن الثاني، یز�دون أم ینقصون؟ ألن الردة المس
ول �أنهم یز�دون، فإذا السؤال الثاني تقتضي النقص، وأجاب في السؤال األول عن السؤال األ

�السؤال الثاني �األول عن الثاني فلم �ستغن �قوله: بل  وجدت الردة حصل النقص، لم �ستغنِ 
یز�دون عن قوله: هل یرتد منهم أحد؟ عرفنا في الدرس الماضي أنه ال بد من هذا التردید وال بد 

د خمسة أو عشرة، فیصح أنهم من إعادة السؤال الثاني لماذا؟ ألنه قد یدخل في اإلسالم مئة و�رت
وأجیب �أنه ال  ،أ�ًضاالردة، أنهم مع هذه الز�ادة ال ینقصون مسألة یز�دون، فأراد أن یؤ�د في 
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فقد یرتد �عضهم وال �ظهر فیهم النقص �اعتبار �ثرة من یدخل  ،مالزمة بین االزد�اد والنقص
ألن من دخل على �صیرة في أمٍر محقق ال یرجع  ؛و�نما سأل عن االرتداد ،وقلة من یرتد مثالً 

 عنه �خالف من دخل في أ�اطیل.
لى عقد �قول قائل: إننا نرى البدع المغلظة بل المكفِّرة �عض علیها أصحابها �النواجذ، والجواب 

هذا: أن الرعاع والعوام تبع، اقتنعوا بهؤالء الذین یرون صالحهم في الظاهر، الذین یرون 
ن عوتوارثوا هذه القناعة �ابًرا عن �ابر، ولذا أعظم ما �صد  ،ظاهر، واقتنعوا بهمصالحهم في ال

ظم االنقیاد للحق تعظیم األشیاخ، تعظیم األشیاخ والنظر إلیهم �عین الرضا واالقتداء هذا هو أع
ولذلك تجد من �طوف على قبر تناقشه فیكون جوا�ه أنه ورث هذا عن شیوخه، الذین  ،ما �صد
 في عدم القبول؟  افهل �كون هذا عذرً  ،ُ�عظَّمون في بالدهم ومجتمعهم ملد وهمنذ أن وُ 

انتهى العذر، إذا ] ١٩[سورة األنعام:  }ِألُنِذَرُكم ِ�ِه َوَمن َبَلغَ {العذر عدم بلوغ الحجة،  ،لیس �عذر
بلغت الحجة، یبقى فهم الحجة إذا �ان الشخص من األعاجم وال �فهم الكالم العر�ي من �تاب 

ض ألن �عهللا وسنة نبیه ال بد أن یبین له بلغته، و�ذا �ان من العرب الذین حكمهم حكم األعاجم 
ن ماآل�ة وال یدري ما المراد منها، أو �سمع الحدیث هذا یبین له، لكن زوال المانع  الناس �سمع

 ِإنَّا{قبول الحجة �القناعة �األشیاخ مثًال هذا لیس �عذر هذا لیس �عذر، هذه حجة المشر�ین، 
ول الحجة من قب زوال المانعهذا عذر المشر�ین، ف] ٢٢[سورة الزخرف:  }َجْدَنا آَ�اَءَنا َعَلى ُأمَّةٍ وَ 

ها �عذر، وال ُ�عذر �ه، من دخل من أصحاب األ�اطیل والبدع الُمكفِّرة والبدع المغلظة وغیر لیس 
لو  ألن األتباع اقتنعوا �أشیاخهم، واألشیاخ مرتزقة ؛من المخالفات هؤالء �عضون علیها �النواجذ

رف والمال هذا حب الش ،تر�وا هذه البدعة صاروا من سائر الناس؛ ألن حب المال وحب الشرف
أعظم ما �منع من قبول الحق، تجدون في طوائف البدع لهم دخل ودخل �بیر لیس �عادي من 
جیوب األتباع، فهم �صرون على البقاء على بدعهم من أجل هذا، وأ�ًضا لهم عند قومهم شرٌف 

ا ألنه في الغالب م ؛فالبدع �غلون في رؤوسهم، فإذا قبل الحق وصار من عامة الناس ،عظیم
ال  �كون عنده من العلم الذي �جعله من أهل العلم الذین رفع هللا درجاتهم؛ ألنه أمضى وقته فیما

ینفع، ففي أول األمر �كون من عادي الناس و�صعب علیه أن یترك ذلك الشرف وذلك المال 
ي ما ذئبان جائعان ُأرسال ف«ولذا جاء في الحدیث:  ،والدخل الذي ال �ستطیعه �غیر هذا الطر�ق

 .أو من المال والشرف »زر�بة غنٍم �أضّر �أضّر لها من حب الرجل المسلم للشرف والمال
ولذلك وهذا من الناس من �حبهما على حد سواء، ومن الناس من ُحب الشرف عنده أشد، ومن  

الناس من ُحب المال عند أشد؛ ألنك تعجب من �ثیر من الناس تجده في أول األمر من أهل 
تجده یتساهل في أمور ما �ان یتساهل  ،العلم والعمل، ثم یبتلى بوظیفة فیها الشرف وفیها المال

فكون هؤالء  »ما ذئبان جائعان«و�نطبق علیه حدیث:  ،ذلكقد ینجر إلى ما هو أعظم من فیها، و 
و�لهم لم �قتنعوا في المذهب الذي  ،الذین دخلوا في أ�اطیل ومن غیر قناعة �لهم فیهم اضطراب
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ومع ذلك قناعة األتباع �األشیاخ هذا صارف لهم، وُحب الشرف والمال  ،هم علیه من الباطل
 .أ�ًضارٌف لهم لألشیاخ صا

 طالب:...
�ستخف �ه لماذا؟ ألنه عِهد أشیاخه على خالف ما �قول، فالمانع هو تعظیم األشیاخ، وهذه 

 ُحجة المشر�ین.
 طالب:...

لى إنعم قد ینبري لبیان الحجة طالب علم، مع أنه في البلد عالم و�نكر هذه البدع، لكنه ال ینزل 
لكن  ،الُحجج، وهذا تقصیر منه بال شك، هذا تقصیر منهأوساط الناس فیبین لهم و�قیم علیهم 

 هل إذا وقف العالم وقّصر العالم یترك الناس الدعوة إلى الحق؟ ال، ینتقل الحكم إلى من دونه
لكن عنده  ،إلى من دونه ممن ُ�حسن إقامة الحجة؛ ألن �عض الناس عنده صدق وعنده إخالص

�ثیر في المناظرات تجد �عض الناس ینبري وهذا �حدث في المناظرات و  ،ضعف في البیان
وعنده أمور  ،وعنده شبهات ،عنده أدلة إلقامة مذهبه ،تجد هذا المبتدع مستعد ،لمناظرة مبتدع

�ستطیع أن یؤثر فیها على السامع ال سیما من الُسذج من عوام الناس أو ممن ینتسب إلى العلم 
 ،لكن الحجة ال تكون حاضرة في وقتها ،ممن لم یتمكن العلم في قلبه، �عض الناس عنده علم

 ،ألنه إذا انبرى لمناظرة المبتدع ثم ُطلب منه دلیل الحكم نسیه ؛فمثل هذا ال �صلح للمناظرات
 ألنه إذا انقطع ما �قال انقطع ؛و�ذا وصل إلى بیته أو اضطجع في فراشه ذ�ر، هذا ما ینفع هذا

 . ام علیه المذهب انتهىفالن عن بیان الحجة، �قال: المذهب انتهى، وما ق
أن �سمعها  ،ففي المناظرات التي ُیدعى إلیها المحظور األول أن �سمعها طبقات الناس �لهم 

ه، ثم الجواب عنها ما �فهم اطبقات الناس �لهم وفیهم من ال �فهم، قد تقع الشبهة في قلبه موقعً 
تي الواحدة منهن والحكم �عني �عض العجائز اللواتي یذهبن إلى محاضرات وندوات ولقاءات تأ

ین أ إني سمعت أمي تقول �لمة شر�یة، من :من الشباب �قول احتى إن واحدً  ،معكوس تماًما
جاءت �الشرك وأنت ببلد التوحید؟ تقول: إن الداعیة فالنة تقول �ذا، ضبطت الكلمة وما ضبطت 

 .أنها ُتحذِّر منها
وسمعنا  ،فالمناظرات التي تلقى على عموم الناس على اختالف طبقاتهم هذه فیها خطٌر عظیم 

�عض طالب العلم من یردد �عض الشبهات، والمبتدعة عندهم قوة في هذا الباب، في إثارة 
سیر ولذا �منع من قراءة الكتب التي فیها إثارة الشبهات �قوة والرد علیها �ضعف مثل تف ،الشبهات

 زي، أو الزمخشري، هذا المحظور األول أن ُتلقى هذه المناظرات على �افة الطبقات.الرا
ال بد أن تكون المناظرات محصورة في أهل العلم، ثم �عد ذلك ال �ستجیب لها أي إنسان، إال من 

ولد�ه من األهلیة ما یؤهله لذلك، لكن  ،یؤنس من نفسه أنه �ستطیع أن یرد على الشبهات
أنه یدعى یبادر إلى إقامة هذه المناظرات المبتدعة، فتجد طالب العلم و�عض أهل اإلشكال اآلن 
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ألن الشبهات سوف تلقى، فمن �جیب عنها؟ ال بد أن ینبري لها من  ؛العلم �جدون أنه ال مفر
 تأهل لذلك. 

في سیرة ابن هشام في ذ�ر المهاجر�ن إلى الحبشة من بني أمیة ابن عبد شمس ابن عبد مناف 
هللا بن جحش بن رئاب األسدي أسد خز�مة حلیف بني أمیة بن عبد شمس معه امرأته أم عبید 

بة حبیبة بنت أبي سفیان، وابنته حبیبة بنت عبید هللا بن جحش المذ�ور، و�ها �انت ُتكنى أم حبی
بنت أبي سفیان، و�ان اسمها رملة، �عني ذ�ر عبید هللا بن جحش ممن هاجر إلى الحبشة، 

فلما قدم أرض  ،مؤمنین أم حبیبة، خرج عبید هللا المذ�ور مع المسلمین مهاجًراوزوجته أم ال
الحبشة تنّصر، تنّصر بها وفارق اإلسالم، �عني ما المناسبة من إیراد مثل هذا الخبر؟ نعم، 

على  -صلى هللا علیه وسلم-فخلف رسول هللا  ،اومات هنالك نصرانی�  ،الردة، وفارق اإلسالم
 .أم حبیبة بنت أبي سفیان بن حرب امرأته من �عده

ش مع حجعن عروة قال: خرج عبید هللا بن  قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الز�یر 
فكان إذا مّر �المسلمین من أصحاب رسول  :فلما قدم أرض الحبشة تنّصر، قال ،المسلمین مسلًما

د صأصأتم، وهذه ما زالت موروثة عنقال: فتَّحنا وصأصأتم فتَّحنا و  -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
نا وحاجز�نا عن ، و�ان من شیوخنا �ضلوننا وحا�سی�عني �ان على الجادة ثم انحرف ،من تغّیر

االطالع على األقوال األخرى وحصرونا في مضیق حتى صّور سد الذرائع في �عض الصحف 
یق علینا �ما �سمى سد لكن ُض  ،�قارورة �بیرة وعنقها ضیق، وهذا العنق مسدود، األمر فیه سعة

�قول: أ�صرنا فّتحنا تنورنا، وأنتم ما زلتم في ضالل  ،الذرائع، هذه حجة معروفة، وموروثة
ء ي فّتح جاذالإن الجز�رة لم تر النور منذ خمسة آالف سنة، هذا هو  :وعمى، حتى قال من قال

 �النور من الغرب، نسأل هللا السالمة والعافیة.
أي قد أ�صرنا وأنتم تلتمسون البصر، ولم تبصروا �عد، وذلك أن ولد  قال: فتَّحنا وصأصأتم

الكلب إذا أراد أن �فتح عینیه للنظر صأصأ قبل ذلك، فضرب لذلك له ولهم مثًال، أي أنها قد 
  .ولم تفتحوا أعینكم فتبصروا وأنتم تلتمسون ذلك ،فتحنا أعیننا فأ�صرنا

إلى الحبشة قال: ومن حلفائهم من بني أسد بن في جوامع السیرة البن حزم في ذ�ر من هاجر 
عبد هللا عبد هللا بن جحش بن رئاب بن �عمر هذا عبد هللا  ،خز�مة عبید هللا بن جحش بن رئاب

صاحب السر�ة المعروف، من خیر الصحا�ة على ما سیأتي، وأخوه عبید هللا معه امرأته أم 
وأما أخوه عبد هللا بن جحش بن  ،مرتًدا فتنصر هناك ومات ،حبیبة بنت أبي سیفان أم المؤمنین

على أول  -علیه الصالة والسالم-�عثه النبي  ،رئاب األسدي حلیف بني عبد شمس أحد السا�قین
 .فكان أول أمیر في اإلسالم، استشهد في أحد ،سر�ة

وقتال أبي �كر هذه  -علیه الصالة والسالم-وقصة ردة �عض العرب عن اإلسالم �عد وفاته  
فال نطیل بذ�رها، وهذا �له ال �عارض ما جاء في  ،مذ�ورة في السیر �إطالة و�تفصیل مشهورة
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علیه الصالة -ألن من ارتد على ندرته في عهد النبي  ؛الخبر ال �عارض ما جاء في الخبر
مع  -علیه الصالة والسالم-و�ذا من ارتد �عده  ،�عبید هللا بن جحش وابن خطل -والسالم

تعقیبات هرقل إن شاء  �ه أن �شاشة اإل�مان لم تخالط قلو�هم �ما سیأتي في كثرتهم فإن المجزوم
 .هللا تعالى
 طالب:...

نساء في الدین، لكن �طمع، إما �مال أو ب األنه قد �كون راغبً  ؛نعم، له مفهوم َسخطًة لدینه ،نعم
، �عني هرقل على ما سیأتي �اد أن -نسأل هللا العافیة -ًا وهذا أكثر ما �جر إلى النكوص،مثل

�سلم، ما الذي منعه؟ ملكه، الذي منعه ملكه، الذي منعه ملكه من الدخول في اإلسالم، 
فالمحافظة على الملك من أضر ما �ضر أصحاب الملك، لكن هل ُعذر هرقل �سبب خوفه على 

�قول: إن ملكه؟ لم �عذر، �ذب الخبیث مات على نصرانیته، ما عِذر، لكن �عض الناس 
أصحاب الملك اآلن من ملوك األرض یرتكبون المخالفات �سبب ملكهم، وفي مثل هذا ال �قبل 

 هرقل.  -علیه الصالة والسالم-العذر، �ما لم �عذر النبي 
وهناك فرٌق �بیر فرٌق بین من لم �سلم، و�سالمه مشكوك فیه، و�ین من إسالمه مجزوٌم �ه 

ة �األصل، هذا أصله نصراني دخوله في اإلسالم مشكوك ألن العبر  ؛وخروجه منه مشكوك فیه
فیه، ومن �ان على ملك ثم حمله مراعاة هذا الملك على شيء من المخالفة یؤاخذ على المخالفة 
�قدرها، لكن خروجه من اإلسالم �سبب هذا الخوف ودخوله فیه مقطوع �ه �خالف ما �ان علیه 

ال، ما «عالمات للوالة والخروج علیهم،  -معلیه الصالة والسال-هرقل، ولذلك وضع النبي 
یه ي ما هو بواح وال ظاهر وال علذألنه حتى لو رئي الكفر ال »ما لم تروا �فًرا بواًحا«، »صلوا

 .برهان وال یتفق علیه هذا یبقى أن األصل الطاعة
 : (فهل �نتم تتهمونه �الكذب؟).�عني هرقلقال  

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
ذ�رها �ل المؤرخین من غیر تعقیب،  ،، لكنها مستفیضةاسعفنا جزاك هللا خیرً أأنت لد�ك أهلیة 

 .نعم
 طالب:...

 .البحث، هاته�لنا  ء وزوجته، تجي
 طالب:...

 لنصوص السیرة ال شك أنها عموم األخبار ال بد من تمحیصها، لكن ال على میزان أهأوًال 
ال سیما ما  -علیه الصالة والسالم-الحدیث الذین یتصدون إلثبات ونفي ما ینسب إلى النبي 
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یتعلق �ه حكم، ولذلك ینادي �عض الغیور�ن إلى تمحیص السیر و�ثبات الصحیح ونفي ما عداه، 
هناك حلقات مفقودة بین  ،وُصنف في ذلك صحیح السیرة، لكن النتیجة أنك تقرأ سیرة مخلخلة

یر�ط بین هذه النصوص حلقات قد ال تثبت عند التمحیص، لكنها تصلح للر�ط بین  النصوص،
نَّة  القصتین، وال یترتب علیها شيء، ومن السیر ما یترتب علیه حكم شرعي هذا حكمه حكم السُّ

 والذي ال یترتب علیه حكم شرعي هذا یتساهل فیه �ما قال أهل العلم. ،حكم األحادیث
 ؟) (فهل �نتم تتهمونه �الكذب؟) لماذا عدل عن�نتم تتهمونه �الكذب (فهل: -�عني هرقل–قال 

-قوله: هل �كذب؟ مثل قال: فهل �غدر؟ �عني �الكذب، هو اآلن دعواه أنه مرسل من عند هللا 
ومتى ُیتهم اإلنسان �الكذب؟ ألن عندنا الكذب والتهمة �الكذب، عند أهل الحدیث  -جل وعال

 -الذي �كذب على النبي -علیه الصالة والسالم-على النبي الذي یوصف �الكذب الذي �كذب 
یرمى و�وصف �الكذب، والذي �كذب على الناس و�روي الحدیث هل  -صلى هللا علیه وسلم

علیه الصالة -متهم �الكذب، ونظیره ما عندنا، نظیره ما عندنا الرسول  :�ذاب؟ �قال :�قال
أما �ونهم �كذبونه �كذبونه في دعواه هذا  -جل وعال-دعواه أنه مرسل من عند هللا  -والسالم

لكن �ونهم یتهمونه �الكذب �عني یتهمونه �الكذب مثل ما قلنا  ،ظاهرإشكال  خظاهر نعم، ما فی
 -�النسبة للحدیث، متى یتهم �الكذب إذا �ذب في حدیثه مع الناس حینئٍذ ُیتهم �الكذب على هللا

 .-معلیه الصالة والسال-أو على رسوله  -جل وعال
 طالب:...

ناس ما عندهم شيء، وال �مكن إدراك ما معه، وال �مكن ال ؟اآلن من �قرر أنه صادق أو �اذب
جاءهم �شيء ما �مكن تنز�له على الواقع ولیس لدیهم شيء �قیسونه علیه،  ،تنز�له على الواقع

�كذب  :هل �طابق الواقع أو ال �طابق جاءهم �شيء ال تدر�ه عقولهم، فهم �ذبوه مباشرة، قالوا
ولیس هو الذي عنه السؤال، �ونهم �ذبوه �ذبوه لكن هل یتهمونه �الكذب؟ فمتى یتهم �الكذب؟ 

لك ُعرف �الكذب بینهم هذه تهمة ظاهرة على أنه �كذب فیما أخبر �ه عن إذا �ذب مع الناس لذ
 -ناس �الكذب اتهم �كذ�ه على النبي، �ما أن الراوي إذا اشتهر في حدیثه مع ال-جل وعال-هللا 

المشر�ین في تكذیبه؟ ، ألنه قال: هل تتهمون �الكذب؟ هل تردد أحد من -علیه الصالة والسالم
 واب: نعم؟ل في الجلماذا لم �ق
 طالب:...

د�كم اتهام عندنا االتهام، االتهام سببه الكذب في حدیث الناس، أما ما جاء �ه فلیس لالمسألة هو 
 میزان توقعونه علیه تعرفون �ه الواقع من خالفه.

 طالب:...
وهذه تنفع في علوم الحدیث، هذه تنفع في علوم الحدیث؛ ألن العلماء �فرقون  ،نحن نر�د أن نقرر

علیه الصالة -�الكذب، �ذاب �عني �كذب على النبي  ابین فالن �ذاب و�ین �ونه متهمً 
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علیه -، متهم �الكذب �عني �كذب في حدیثه مع الناس، فال یؤمن على حدیث النبي -والسالم
و�نما عدل إلى السؤال  ،ةمَ ر: و�نما عدل إلى السؤال عن التهَ ج، �قول ابن ح-الصالة والسالم

َهمة إذا انتفت انتفى ب تقر�ًرا لهم على صدقه؛ ألن التُّ َهَمة عن السؤال عن نفس الكذعن التُّ 
 سببها، ولذا عقبه �السؤال عن الغدر، ظاهر �المه؟ 

 طالب:...
ه، یتهمونه �الكذب، �كذبونمسألة نه، ما ال؟ هم یتهمو  أمهو أبلغ بال شك، لكن هل الواقع مطابق 

، لكنهم ال یتهمونه في حدیثه مع الناس، معروف -جل وعال-�كذبونه فیما جاء �ه عن هللا 
  .عندهم �الصدق

 طالب:...
 هذه مرتبة على هذه، نعم.

 طالب:...
م، هذا الكال، قالوا: ساحر �ذاب، �لهم قالوا ال إله إال هللامستفیض، هو مجرد ما قال لهم قولوا 

ساحر �ذاب، فكیف ینفون االتهام و�ثبتون الكذب؟  :فكیف ینفون االتهام و�ثبتون الكذب؟ قالوا
ولیس لدیهم میزان یزنون �ه صدقه من  -جل وعال-ألن الجهة منفكة، الكذب فیما �قوله عن هللا 

وا ع، خالف ما �انبل الذي تقرر عندهم أنه خالف الواق ،كذ�ه، ما �عرفون �طابق الواقع أو خالفه
فهو �ذاب عندهم، لكن في حدیثه مع الناس الذي ینشأ عنه االتهام �الكذب ما  ،علیه وتوارثوه

ما ُحفظ علیه وال  ،ألنه ما ُعرف �شيء من هذا ؛�صفونه بهذا ال �ستطیعون أن �خالفوا الواقع
 .-علیه الصالة والسالم-كذ�ة واحدة 

 َهَمة عن السؤال عن نفس الكذب تقر�ًرا لهمؤال عن التُّ : : و�نما عدل إلى الس�قول ابن حجر 
على صدقه تقر�ًرا لهم على صدقه �عني صدقه هذا حملهم على تصد�قه أو على تكذیبه؟ �ذبوه 

َهمة إذا انتفت انتفى لتُّ ا؛ ألن ] ١٤[سورة النمل:  }َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْیَقَنْتَها َأنُفُسُهمْ {من �اب: 
أبدلت  َهمة الظن، أصلها الُوهمة تاؤه مبدلة من واو �ماعقبه �السؤال عن الغدر والتُّ ولذا سببها، 

اتهمته َهمة �همزة وُرطبة، والسكون لغة، ُتْهمة، و : أوهمته واتهمته أدخلت علیه التُّ في تخمة �قال
 :شككت في صدقه، األصل ُتَهَمة

 لعلم عرفاٍن وظني ُتَهَمة  
 .األلفیةمن 

، من ذلك ًئاإذ لم �جرب علیه شی ؛أي ال نتهمه �الكذب على الناس : (قلت: ال)قال أبو سفیان 
 .من ذلك ًئالم �جرب علیه شی

والغدر ترك الوفاء �العهد، الغدر ترك  ،فهل �غدر �كسر الدال (فهل �غدر؟): -�عني هرقل–قال  
الصحیح عن عبد هللا دیث وهو مذموٌم عند جمیع الناس، قاله الكرماني، وفي الح ،الوفاء �العهد
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ومن �انت فیه خصلة منهن �انت فیه خصلة  ،أر�ع من ُ�ن فیه �ان منافًقا خالًصا«: بن عمروٍ 
في  »و�ذا خاصم فجر ،من النفاق حتى یدعها: إذا حدث �ذب، و�ذا وعد أخلف، و�ذا عاهد غدر

صلى هللا -ي من حدیث ابن مسعود وأنس بن مالك عن النبأ�ًضا البخاري وغیره، وفي البخاري 
إما أنس أو ابن مسعود،  ،قال أحدهما: ُینصب. »لكل غادٍر لواء یوم القیامة«قال:  -علیه وسلم

قال:  -رضي هللا عنهما -ُیرى یوم القیامة ُ�عرف �ه، �عرف �ه، وعن ابن عمر :وقال اآلخر
 .»ینصب یوم القیامة �غدرته لكل غادر لواء«�قول:  -صلى هللا علیه وسلم-سمعت النبي 

قال ابن حجر: وفي الحدیث غِلظ تحر�م الغدر ال سیما من صاحب الوال�ة، ال سیما من  
 ؛وألنه غیر مضطر إلى الغدر ،صاحب الوال�ة العامة؛ ألن غدره یتعدى ضرره إلى خلٍق �ثیر

إذا غدر في عهوده لقدرته على الوفاء، وقال عیاض: المشهور أن هذا الحدیث ورد في ذم اإلمام 
رفق فقد لرعیته أو لمقاتلته، أو لإلمامة التي تقلدها، والتزم القیام بها، فمتى خان فیها أو ترك ال

 ؛فال تخرج علیه وال تتعرض لمعصیته ،المراد نهي الرعیة عن الغدر �اإلمام :غدر �عهده، وقیل
جر �قول: وال أدري ما لما یترتب على ذلك من الفتنة، قال عیاض: والصحیح األول، ابن ح

  .المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك، على �ل أحد، على �ل أحد، إذا أبرم عقًدا نقضه
 ) أي منونحن منه( .) �عني ال �غدرفهل �غدر؟ قال أبو سفیان: قلت: ال: (-�عني هرقل–قال 

ا هو ُمدة ال ندري مفي ُمّدة، ونحن منه في ( -علیه الصالة والسالم-الرجل المذ�ور وهو النبي 
عشر  على �عني في هذه المدة التي اتفقوا علیها في الصلح وهي عشر سنین، اتفقوا فاعل فیها)

ومن الذي نقض العهد؟ المشر�ون، أمدوا حلفاءهم في مقابل حلفاء  ؟لكن من الذي غدر ،سنین
 ما هو فاعل فیها،، فهم نقضوا العهد، ونحن منه في مدة ال ندري -علیه الصالة والسالم-النبي 

�قول الكرماني: فیه إشارة إلى أن عدم غدره إلى أن عدم غدره غیر مجزوم �ه غیر مجزوم �ه؛ 
لكن أدخل هذه الجملة: ونحن منه في  ،تردد؟ جزم أمألنه قال: فهل �غدر؟ قلت: ال، هذا جزم 

 ،یر مجزوم �هفیه إشارة إلى أن عدم غدره غ :فاعل فیها، �قول الكرماني ومدة ال ندري ما ه
نص علیه النووي، ولكن العیني تعقب  ،وهي صلح الحدیبیة ،والمراد في المدة مدة الهدنة

ر هذا هو المتباد ،الكرماني وتعقب النووي، المراد في المدة مدة الهدنة التي هي صلح الحدیبیة
یني: ولیس أحد یتردد �سمع الخبر إال و�قول هذه هي المدة، وقال الع همن اللفظ، �عني ما فی

نا عنهم، �قول: هذا أ -علیه الصالة والسالم-كذلك، و�نما یر�د غیبته عن األرض وانقطاع أخباره 
ل فع ماذاما أدري عن أخباره �عد ما جئت إلى الشام، هذه المدة �قول أبو سفیان: �هللا ما ندري 

 عقبنا؟
 طالب:...

 -علیه الصالة والسالم-و�نما یر�د غیبته عن األرض وانقطاع أخباره  ،وقال العیني: لیس �ذلك
ألن اإلنسان قد یتغیر وال یدري اآلن هل هو  ؛ولذلك قال: ولم �مكّني �لمة أدخلوا فیها شیًئا ،عنه
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ما فیه تكلف؟  أم، فیه تكلف ًئاوال ُیدرى اآلن هل هو على ما فارقناه أو بّدل شی فارقناه، على ما
 .واضح

عني فرصة في مدة عشر سنین، عهد وهدنة، وأبو سفیان یرى أن المدة �عني ما ترتبط �صلح � 
 ؛الحدیبیة، هي ال ترتبط �صلح الحدیبیة و�نما هي مرتبطة بوقت مكثه في الشام، �هللا ما ندري 

إذا �ان هناك شخص ال یؤثر فیه  ،ألن هذا األسلوب مستعمل إلى اآلن، مستعمل إلى اآلن
 ك و�ینه شيء، هل تستطیع أن تواجه الناس �ما �كذبونك فیه؟ لكن إذا وجدت مدخًال كالمك و�ین

و�تمناه �ل إنسان للمصاهرة،  ،دخلت، �عني إذا سئلت عن طالب علم اكتملت فیه جمیع الشروط
وتبالغ في الثناء وقد تقول  تثني ثناءً  تر�د أنتقول؟  ماذافسئلت عنه أنت بینك و�ینه شيء، 

قد تمدحه �صفات لیست فیه، مما �عرف  ،ه مما �عرف المخاطب أنها لیست فیهصفات لیست فی
فإذا  ،؟ أنك إذا أدخلت شیًئا عرف أنك أكثر من ناصحماذاالمخاطب أنه لیس فیه، من أجل 

 .أدخلت شیًئا من �المك قِبله
ه إلى اآلن أنت مدحته �ما لیس فیه، فلوال أن هذا الشيء مؤ�د ومحقق ما تر�ته، ما عدلت عن 

و�تمنى أن لو  ،شيء لیس فیه. لذلك تجد �عض الناس یثني لماذا؟ وفي نفسه شيء على الرجل
قدح فیه، لیشفي غیظه منه، لكن الناس ما یوافقون، الناس ما یوافقون �عني من استفاض فضله 
ال �مكن أن �قدح فیه، ثم �عد ذلك �ضع جملة �مكن أن تبّرد علیه شيء مما في قلبه، وقد فعل 

 وهذه ما زال هذا األسلوب ،أبو سفیان في هذه الكلمة، نحن معه في مدة أو منه في مدة ما ندري 
 .مستعمًال إلى اآلن، ما زال مستعمًال 

 طالب:...
 فیه؟ ماذا

 طالب:...
 �عني �مكن �جاب �ه عن جمیع األسئلة.

 طالب:...
 ؟لكن هل هذا آخر سؤال

 طالب:...
أمٌر تعلق �جمٍل  ،ن قوله: ونحن في مدةإال ال، لماذا؟ لماذا أقول هل هذا آخر سؤال؟ لنقول 

ألن الوصف  ؛متعددة، فهل یرجع إلى األخیرة منها أو إلى جمیع الجمل؟ في غا�ة األهمیة
میع المؤثر والقید واالستثناء إذا تعقبت جمًال متعددة هل ارتباطها �الجملة األخیرة فقط؟ أو �ج

 الُجمل السا�قة؟ 
عودها إلى األخیرة مقطوع �ه، والخالف فیما عداه، وقد ال تعود على �عض الُجمل بدلیل 

َوالَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َ�ْأُتوا ِ�َأْرَ�َعِة ُشَهَداَء {: -جل وعال-خارجي، �عني في مثل قوله 
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ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َوأُ ُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َۚتْقبَ َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنیَن َجْلَدًة َوَال  [سورة  }ِإالَّ الَِّذیَن َتاُبوا .ولَٰ
هل هي لألخیرة فقط أو للجمیع؟ هي  ،اآلن إال الذین تابوا تعقب ثالث جمل] ٥-٤النور: 

لخالف في لوجود نص أو نصوص تخالفها، وا ؛لألخیرة �اإلجماع، وال تتناول األولى �االتفاق
الجملة الثانیة هل �عود إلیها االستثناء أو ال �عود؟ عندنا: ونحن منه في مدة؛ هل یر�د أبو 
سفیان أن �غمز في جمیع ما تقدم أو �غمز في الجملة األخیرة في الغدر فقط؟ ینظر في المعنى 

لشام ما في ا نحن�ستثنى الكذب طیب، یرتد أحد منهم سخطة؟ �عني عندنا في هذه المدة التي 
 ارتد؟ ما ندري هل ارتد أم 

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
 ؟ ما هو فاعل؟ماذافي 

 طالب:...
 �عني هناك قرائن تدل على أنه �عود إلى األخیرة فقط، �عود إلى األخیرة فقط، ونحن منه أي من

مدة ال ندري ما هو فاعل فیها، في هذه  في -علیه الصالة والسالم-الرجل المذ�ور وهو النبي 
نة والمراد في المدة مدة الهد ،المدة، قال الكرماني: فیه إشارة إلى أن عدم غدره غیر مجزوم �ه

وهي صلح الحدیبیة نص علیه النووي، قال العیني: ولیس �ذلك إنما یر�د غیبته عن األرض 
 ألن ؛: ولم �مكني �لمة أدخل فیها شیًئاعنه ولذلك قال -علیه الصالة والسالم-وانقطاع أخباره 

 .اإلنسان قد یتغیر وال ُیدرى اآلن هل هو على ما فارقناه أو بدل شیًئا
وقال الكرماني في قوله ال ندري: إشارة إلى أن عدم غدره غیر مجزوم �ه، قال العیني: لیس  

كذلك، بل لكون األمر مغیًبا عنه، وهو في االستقبال تردد فیه �قوله: ال ندري. �ل هذا مبني 
ن المراد على المراد �المدة، فالنووي والعیني على أن المراد �المدة الهدنة، النووي والكرماني على أ

 �المدة الهدنة، التي نشأ عن صلح الحدیبیة، والعیني له رأي في المدة وذ�رناه. 
 طالب:...

 �لمة من األسئلة السا�قة. هأي �الم، ما فی اكلمة �عني �المً 
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 الكالم السابق.
 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...
ا في األسئلة السا�قة م ًئاما استطعت أدخل شی ،في األسئلة السا�قة ًئا�قول: ما قدرت أدخل شی

 .فرصة إال في هذا نحن منه في مدة، لعلنا نكتفي بهذا هفی
 .�هللا أعلم 
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 


